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       Dzisiejsza Ewangelia poucza, że Jezus widział i reagował
na sytuację ludzi, którzy poszli za Nim. Wzrusza Go tłum, 
który słucha Jego nauki i pragnie ją poznać. Naucza i lituje
się nad nimi, ponieważ zbliża się wieczór i wzrusza Go
głód �zyczny słuchaczy. Nie pozwala im odejść, aby zaopa-
trzyć się w żywność. Zwraca się do uczniów: „Nie muszą 
odchodzić. Wy dajcie im jeść”. Tu jest problem. „Mamy
tylko pięć chlebów i dwie ryby”. Co to jest dla „pięciu tysięcy
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci”. Tylko tyle mogą o�a-
rować ludzie Bogu - pięć chlebów. Cóż czyni Bóg, który
wcześniej uzdrawiał chorych? Poleca: „Przynieście Mi je
(chleby i ryby) tutaj”. Uczniowie przynoszą tylko tyle ile 
mają. Jezus „spojrzał w niebo i odmówił modlitwę uwiel-
bienia. Potem łamał chleb i dawał uczniom, a oni ludziom”.

O dziwo! Starczyło dla wszystkich, a „resztkami napełniono dwanaście koszy”. Cudowne rozmnożenie chleba. 
Jezus karmi ludzi i potrzebuje do tego uczniów. Oni roznoszą pokarm. Ktoś zapyta, czy dziś nie mógłby stać 
się taki cud? Przecież on się dzieje na naszych oczach. Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią. Bogu zależy na 
zdrowiu naszych dusz. Czyż to nie większy i donioślejszy cud niż rozmnożenie chleba? Dziś uczniowie Jezusa, 
wybrani przez Niego, podają nam Ciało i Krew Jezusa. Dziękujmy za ten cud duchowy i prośmy Boga, aby nie 
brakło tych, którzy w Jego imieniu podają nam do spożycia pokarm duchowy. Bądźmy zawsze godni przyj-
mować Go i dbać o swój rozwój. Adam Żak
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18. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Łamał chleby i dawał uczniom, 
a oni ludziom”.

EWANGELIA: Mt 14, 13-21

CO ROBISZ NA URLOPIE?
Epidemia powoduje, że wszyscy 

jesteśmy zmęczeni bardziej niż
zwykle. Przede wszystkim psychicz-
nie. Niepewność przyszłości potęguje
nasze wyczerpanie. Nasze plany 
i wyobrażenia o tym świecie są
zrujnowane.

Próbujemy złapać trochę urlopu
i odpocząć. Chcemy choć trochę
zregenerować siły. Wyjeżdżając 
w tym roku z domu musimy zachować
szczególną ostrożność i przestrzegać
nakazów władz i służb sanitarnych. 

Ale czy kiedykolwiek możemy 
być pewni przyszłości?

Urlop w czasie epidemii tym 

bardziej powinien nas zachęcić do 
bycia w bliskości Boga. Czy na górski
szlak, leśne wędrówki i spacer po
plaży zabrałeś różaniec, a na wie-
czorną lekturę Pismo Święte?

Oglądając piękno świata wychwa-
lajmy Boga, który wszystko to stworzył
dla nas. Nie zostawiajmy Go samego
na czas urlopu. Pan jest naszym 
Ojcem. Jest obok nas. Także pośród
epidemii. Stoi przy nas, gdy zachwy-
camy się krajobrazem ze szczytu
góry, czy Zachodem Słońca nad
morzem.

Największym skarbem jaki mamy
od Boga jest Eucharystia. To w niej

nasze życie staje się życiem prawdzi-
wym. To w niej stajemy się prawdzi-
wie wolni. Może urlopowa niedziela
pozwoli Ci odkryć Eucharystię - i Mszę
święta, i Adorację? Dobrze przeżyte
spotkanie z Bogiem w świątyni daje
siłę do pokonania wszelkich trudów.
Daje pokój i radość. 

W niedzielnej Mszy świętej Jezus
staje się dla nas Przyjacielem. Zapra-
sza nas na wyjątkowe Spotkanie. 
A przyjacielowi przecież się nie 
odmawia...

Jeśli w tym roku nie wyjeżdżasz 
na wakacje, bo ciągle czujesz obawy
przed większym zgromadzeniem, 
to zajrzyj do świątyni na chwilę
Adoracji. dokończenie na 2 stronie
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KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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2 sierpnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Kariny, Stefana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55,1–3
PSALM: 145, 8-9. 15-16. 17-18
2. czytanie: Rz 8,35.37–39
EWANGELIA: Mt 14,13–21

3 sierpnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Nikodema, Szczepana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mt 14,22-36
PSALM: 119, 29 i 43. 79-80. 95 i 102
EWANGELIA: Mt 14,13-21

4 sierpnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Dominika, Marii 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 30,1-2.12-15.18-22
PSALM: 102, 16-21. 29 i 22-23
EWANGELIA: Mt 14,22-36

5 sierpnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Emila, Stanisławy 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 31,1-7
PSALM Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: Mt 15,21-28

6 sierpnia 2020r. – CZWARTEK
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Imieniny: Jakuba, Stefana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7,9-10.13-14
PSALM 97,1-2.5-6.9
2. czytanie: 2 P 1,16-19
EWANGELIA: Mt 17,1-9

7 sierpnia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Doroty, Kajetana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Na 2,1.3; 3,1-3.6-7
PSALM 32, 35c-36b. 39abcd. 41
EWANGELIA: Mt 16,24-28

8 sierpnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Cypriana, Cyryla 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ha 1,12-2,4
PSALM 9, 8-9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 17,14-20

1. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
2. Zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca 

dziś o godz. 1700. O godz. 1715 zapraszamy wszystkich na modlitwę 
różańcową.

3. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne i różaniec oraz Msza święta 
za zmarłych. 

4. We czwartek, 6 sierpnia, Święto Przemienia Pańskiego. 
Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800. 

5. 6 sierpnia wyruszy 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej 
do Częstochowy. Z racji stanu epidemii, nasza „Biała 11” podejmie piel-
grzymowanie duchowe. Rozpoczniemy je Eucharystią w czwartek, 6 
sierpnia, o godzinie 1930. Po Mszy świętej będzie konferencja, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. W kolejne dni 
będziemy się spotykać o godz. 2000 na konferencji, Adoracji oraz Apelu.
Wyjątkiem będzie niedziela, 9 sierpnia, kiedy spotkamy się o 1930 
na konferencji, a o godz. 2000 będziemy sprawowali Mszę świętą. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Przez wiele godzin kościoły są prawie puste i można bezpiecznie pobyć 
sam na sam z Panem. Jezus tam czeka na Ciebie. Nie pozwól, aby Twój 
Przyjaciel tęsknił i czekał na Ciebie w nieskończoność...

     W czwartek, 13 sierpnia, na zakończenie naszych rekolekcji, planowana jest pielgrzymka autokarowa 
na Jasną Górę. Koszt wyjazdu: 45 zł. Zapisy: w tygodniu w kancelarii para� alnej, a w niedzielę w zakrystii.

6. 6 sierpnia podczas modlitwy o godz. 2000 będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne
z racji I czwartku miesiąca. 

7. W I piątek, 7 sierpnia, spowiedź dla wszystkich (także dla dzieci) podczas porannych Mszy świętych 
i od godz. 1730. Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 800 – 2000.  O godz. 1500 – jak w każdy piątek
– Msza święta i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

8. W przyszłą niedzielę, 9 sierpnia, o godz. 1100 Msza święta w intencji ks. Dominika Gaładyka SAC 
z okazji jego imienin.

CO ROBISZ NA URLOPIE?

PROGRAM
ADORACJI 

W I PIĄTEK SIERPNIA

g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /RRN/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza św. i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1800 Msza święta
g. 1850 cisza
g. 2000 Pielgrzymowanie 

duchowe „Białej 11”

/jeśli będą sprawowane 
pogrzeby - możliwe są zmiany 

w programie/ 

Pielgrzymka duchowa 
„Białej 11”:

czwartek, 6 sierpnia, godz. 1930:
Msza święta, konferencja, 

Adoracja i Apel
piątek, 7 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

sobota, 8 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

niedziela, 9 sierpnia, godz. 1930:
konferencja, Msza święta i Apel

poniedziałek, 10 sierpnia, godz. 2000:
konferencja, Adoracja i Apel

wtorek, 11 sierpnia, godz. 2000:
konferencja, Adoracja i Apel
środa, 12 sierpnia, godz. 2000: 
konferencja, Adoracja i Apel

czwartek, 13 sierpnia: 
autokarowa pielgrzymka 

na Jasną Górę
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